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YYS : FAALİYET RAPORU ve SONRADAN KONTROL EĞİTİMİ
Gümrük idaresince tahsil edilen vergiler 3 farklı zemine ayaklarını basmaktadır.
Kıymet
Tarife
Menşe
Bahse konu 3 unsurda meydana gelen herhangi bir aşınma veya saptırma vergi matrahına ve/veya
tahakkuk eden vergiye doğrudan tesir etmek suretiyle hazinenin gelirlerini
etkilemektedir. Açıktır ki, sık sık değişen ve çok farklı düzenlemelerle etkileşim
içinde olan dış ticaret mevzuatının tüm ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olunması
oldukça zor bir durumdur.
Bu zorluk, dışarıdan sağlanan hizmetlerin de çeşitlenmesine gümrük ve
dış ticaret alanında danışmanlık ve eğitim hizmetleri veren şirketlerin doğmasına
neden olmaktadır. Böyle bir ihtiyacın varlığına karşılık vermek maksadıyla
“YYS:Faaliyet Raporu ve Sonradan Kontrol” eğitimi Sezai KAYA tarafından
organize edilmektedir.
AMAÇ
YYS Yönetmeliği çerçevesinde faaliyet raporu ve Sonradan Kontrol Yönetmeliği çerçevesinde
gerçekleştirilen denetimlere değinilerek bu konuda dikkat edilmesi gereken konular ele alınacaktır.
KAPSAM
Eğitim kapsamında değinilecek konulara aşağıda yer verilmiştir.
HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin;
Mali işler müdürleri
Dış ticaret müdürleri
Denetim birimi amirleri
SÜRE
Eğitimin yaklaşık 2,5 saat sürmesi planlanmaktadır.
REFERANSLAR
Bugüne kadar bu eğitim gerek otelde toplu olarak gerekse de firmaya gitmek suretiyle çok sayıda
firma temsilcisine verilmiş bulunmaktadır. Gerekli irtibat kurulması halinde firma isimleri ayrıca
bildirilebilecektir.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI
Faaliyet raporu
- Faaliyet raporunun kapsamı
- Raporun sunulacağı dönem
- İncelenecek beyannamelerin seçimi
- İncelenmesi zorunlu alanlar
- Faaliyet raporunun prosedürü
- Faaliyet raporunda yapılan tespitlerin sonuçları
- Faaliyet raporu sunmamanın yaptırımı
Sonradan kontrol yönetmeliği
- Denetim sıklığı
- Denetim sürecinde prosedür
- İncelenen belgeler
- İncelenen muhasebe hesapları
- Örnek muhasebe kayıtları
- Bağlantı numaralarının önemi
- Muhasebe ve arşiv düzeni
- Faaliyet raporunun sonradan kontrolde yeri
- Sonradan kontrolde psikolojik sürecin yönetimi
- Müfettişle olan ilişkide dikkat edilmesi gereken konular

